
Plano de Contingência
dos bairros Bebedouro,

Mutange e Pinheiro



1.1 Plano de Evacuação

O Plano de Evacuação foi elaborado para responder preventivamente, 
quando possível, a uma hipótese de desastre, portanto, as instituições 
envolvidas e a comunidade devem estar preparadas para as ações e os 
alertas emitidos pela COMPDEC-MACEIÓ ou pela CEDEC-AL.
 
As ações deste Plano de Evacuação terão início após sua ativação pelo 
Coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil de Maceió ou pelo 
Coordenador Estadual de Defesa Civil de Alagoas, conforme os critérios 
estabelecidos neste PLANCON e apresentados a seguir.



1.2 Critérios de evacuação

O Plano de Evacuação será acionado caso se chegue ao limiar de 30mm 
de chuva por hora. Usando-se do princípio da precaução, ficam definidas 
duas formas de ação, de acordo com a definição de dois tipos de área.

Área de atenção: a área delimitada neste mapa, que envolve a poligonal 
Bebedouro/Mutange/Pinheiro, estará sujeita ao monitoramento 
constante em caso de chuvas acima de 30mm/h. Segundo a CPRM, o 
limiar de segurança nesta área é entre 30mm/h e 40mm/h.

Área crítica:  compreende as áreas de risco amarela, laranja e vermelha do 
bairro Pinheiro, de acordo com o mapa de feições de instabilidade do 
terreno, disponibilizado pelo Serviço Geológico do Brasil. A área crítica 
estará sujeita à evacuação temporária ou permanente em caso de chuvas 
de 30mm/h.



Legenda:

Área de atenção nos bairros Bebedouro, Mutange e Pinheiro

Área crítica no bairro Pinheiro



1.2 Critérios de evacuação

O que definirá se a evacuação será temporária ou permanente será a 
avaliação técnica da estabilidade do terreno após a ocorrência de chuvas, 
caso atinjam o parâmetro determinante para a evacuação.



1.3 Pontos de encontro

Nas áreas críticas, caso ultrapasse o limiar de chuvas estabelecido para 
evacuação, a Prefeitura de Maceió enviará ônibus aos pontos de encontro 
abaixo listados, de onde transportará a população ao Ginásio do SESI 
(Ginásio Presidente Fernando Collor de Mello),  no bairro do Trapiche.



1.3 Pontos de encontro

CEPA – Centro de Estudos 
e Pesquisa Aplicada – Farol

1

Praça Joaquim Marques Luz 
 – Pinheiro;

2

Os pontos de encontro da população serão os seguintes:



1.3 Pontos de encontro

4

Sinteal – Sindicato dos Trabalhadores 
da Educação de Alagoas – Mutange;

Praça Lucena Maranhão
– Bebedouro;
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Os pontos de encontro serão usados apenas como 
locais de embarque da população nos ônibus com 
destino ao Ginásio do Sesi, local de abrigo provisório, 
até que a chuva passe e a avaliação técnica da 
estabilidade do terreno seja feita.

1.3 Pontos de encontro

Ginásio Tenente Madalena 
– Bom Parto;
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1.4 Rotas de fuga

Terminal Sanatório 

Prç. Lucena Maranhão

CEPA

SINTEAL

Ginásio Ten. Madalena

4
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1.5 Abrigo provisório

O Ginásio do Sesi, no Trapiche, será o 
abrigo provisório para os moradores das 
áreas que precisarem ser evacuadas, até 
que a chuva passe e as áreas sejam 
consideradas seguras. Haverá no local 
uma estrutura montada pela Prefeitura de 
Maceió para atendimento às famílias. 



Saiba mais em: www.maceio.al.gov.br/defesacivil


